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Tomáš Sobecký

Zápasit jsem 
začal, abych 
se vybil
STRANY 8–9

Policie odložila 
případ pohřešované 

Míši Muzikářové, má 
ale další svědky

STRANA 5

Vládu nad vodou 
přeberou města, 

její cena ale 
zřejmě neklesne

STRANA 7
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NOVÁ SEZÓNA
V MĚSTSKÝCH
LÁZNÍCH
ODSTARTOVALA
Nabízíme:
 BAZÉN   SAUNU
 KONDIČNÍ CENTRUM

Od října otevíráme
Vámi oblíbené kurzy:
 PLAVÁNÍ
PRO DĚTI

 CVIČENÍ A PLAVÁNÍ PRO 
NASTÁVAJÍCÍ MAMINKY 
od 3. října každé ÚTERÝ
od 16:00 hod.

 CVIČENÍ A PLAVÁNÍ
PRO SENIORY
od 4. října každou STŘEDU
a PÁTEK od 9:00 hod.

Najdete nás
na adrese:
Panská 23
v Ústí nad Labem

Pro bližší informace 
sledujte naše webové 
stránky www.msul.cz

Těšíme se na Vás!

NOVÁ SEZÓNA
V MĚSTSKÝCH
LÁZNÍCH
ODSTARTOVALA

PLNĚ
OBSAZENO

I N Z E R C E

Kulturní tip 
Jana Černeckého
Rok 2017 je pro Seve-
ročeskou vědeckou 
knihovnu v Ústí nad 
Labem rokem velkých 
změn. Začátkem roku 
opustil ředitelské křeslo, 
po více než čtvrt století 
ve funkci, inženýr Aleš 
Brožek a na jeho místo usedla paní ma-
gistra Jana Linhartová. V prvním týdnu 
měsíce října, mezi knihovníky všeobec-
ně známém jako „Týden knihoven“, se 
mohou čtenáři těšit na novou možnost 
využívat společné rodinné registrace 
do knihovny. V tomto týdnu se zájemci 
navíc budou moci ve všech výpůjč-
ních odděleních knihovny zapojit do 
vědomostního kvízu o Ústí nad Labem, 
a zasoutěžit si tak o zajímavé knižní 
ceny. Ve spolupráci s Muzeem města 
Ústí nad Labem knihovna připravuje 
na 3. říjen velkou akci k příležitosti 
svátku seniorů. V programu knihov-
ny samozřejmě nechybí ani tradiční 
cestovatelské besedy, autorská čtení, 
Listování a další zajímavé akce. Slovo 
proměna je asi nejvýstižnějším shrnu-
tím toho, čím si teď ústecká knihovna 
prochází.  Jan Černecký, SVKUL

K U L T U R O U

MC
20

17
81

6

MC
20

17
81

7

ÚSTECKÉ PODZEMÍ
28/10 1700–1900  STEZKA ODVAHY IV.
3/12 1500–2000  ČERT V ÚSTECKÉM 

PODZEMÍ

DŮM KULTURY
21/9 1900 J. SUCHÝ A J. MOLAVCOVÁ 

Nezapomenutelné písně, 
na které se zapomnělo

23/9 1500 27. ROČNÍK GRANG PRIX 
V TANCÍCH A 48. ROČNÍK 
ÚSTECKÉHO POHÁRU

4/10 1900 KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH 
one man show J. Pavláska

7/10 1500 ZPÍVÁME A TANČÍME 
S MÍŠOU (RŮŽIČKOVOU)

12/10 1900 XI. ROČNÍK DIVADELNÍ 
PŘEHLÍDKY ÚSTECKÁ 
FORBÍNA

7/11 2000 PARTIČKA
9/11 1900 HITMUZIKÁL
25/11 1030 MICHAL NA HRANÍ
22/12 1900 SWINGOVÉ VÁNOCE 2017

NÁRODNÍ DŮM
22/9 2000 NEJEN ROCK’N’ROLL 

velká taneční zábava
23/9 2000 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA 

A DOSTÁLA
30/9 2000 PETR BULTAS BAND – koncert 

k 30. letům založení kapely
10/10 2000 JEAN MARX EXPRESS 
14/10 2000 STOLETÁ DISKOTÉKA HAŠKA 

A DOSTÁLA
18/10 1900 FOLK TEAM A AGFLEK
20/10 2000 XII. MEZINÁRODNÍ 

JAZZ AND BLUES FESTIVAL
27/10 2000 MARIANNE SOLIVAN AND 

WALTER PHISBACHER TRIO 
31/10 2000 NEŘEŽ

SKANZEN ZUBRNICE
14–15/10 PODZIM NA VESNICI
9–10/12 VÁNOCE VE SKANZENU

ČINOHERNÍ STUDIO
22/9 1900 PETR PÝCHA & JAROSLAV 

RUDIŠ: LIDOJEDI
23/9 1500 MATÚŠ BUKOVČAN: 

BÝK FERDINAND
24/9 1900 CHUCK PALAHNIUK: 

KLUB RVÁČŮ
26/9 1900 ČS – OBEJVÁK DENNIS 

KELLY: SIROTCI
27/9 1900 KAREL FRANTIŠEK 

TOMÁNEK: PAN BÍLÝ, 
ZRZKA A TI DRUZÍ

HRANIČÁŘ
20/9 1800 PŘEDVOLEBNÍ DEBATA LÍDRŮ
22–24/9 RODINNÝ FESTIVAL
22/9 900 DESET – DVACET – SOVA 

(interaktivní představení)
22/9 1700 MĚSTO A MNICH
23/9 1000 LUNAPARK FILMOVÝCH 

VYNÁLEZŮ
24/9 1600 SVĚT Z PAPÍRU
26/9 1000 DRUHÁ STRANA NADĚJE
26/9 1400 DEN CHARITY
27/9 1930 NA STOJÁKA
4/10 1900 FUCKUP NIGHT VOL. 2
14/10 1000 DATAGIRLS WORKSCHOP
10/10  STUD – ZAHÁJENÍ SEZONY 

V GALERII HRANIČÁŘ
25/10 1900 DOMINIKA GAWLICZKOVÁ 

– JIŽNÍ AMERIKOU NA 
MOTORCE

SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ 
KNIHOVNA
VZDĚLÁVACÍ AKCE 
Každý čtvrtek 16:00 
OPEN ENGLISH CLUB / W. Churchilla 3
PŘEDNÁŠKY, DIVADLO, BESEDY, FILM 
20/9 1800 LISTOVÁNÍ – ZVÍŘE / W. Ch. 3
26/9 1700 VESMÍR A JEHO PROMĚNY 

V ČASE / W. Churchilla 3

27/9 1700 PÍSNĚ THE BEATLES, KTERÉ 
BROUCI NIKDY NEVYDALI 
W. Churchilla 3

AKCE PRO DĚTI 
24/9 1000 MAGICKÝ MOUREK 

RE-SUS-CI-TU-JE
VÝSTAVY 
do 1/12 2018 PROMĚNY KNIHOVNY 

V ČASE / Velká Hradební 45

MUZEUM 
AKCE
20/9 1600 MUZEUM ČTE 
20/9 1700 LUTERÁNSKÁ HUDBA V PRAZE
26/9 1700 VÝSTAVOU „STŘEDOVĚKÉ 

ÚSTÍ“ S ELIŠKOU 
1/10 900–1600  SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT – 

NÁŠ MILÁČEK
1/10 1000–1600  MYKOLOGICKÝ DEN 
3/10 900–1700  MEZINÁRODNÍ DEN 

SENIORŮ
VÝSTAVY
do 26/9 CESTY K OBRAZŮM ERNSTA 

GUSTAVA DOERELLA
do 1/10 PŘÍRODA A MYSLIVOST 

NA ÚSTECKU
do 31/12 KLAUS HORSTMANN- 

CZECH-DIALOG S ČASEM
do 31/12 STŘEDOVĚKÉ ÚSTÍ
do 26/11 ZDENĚK KOŠEK – ŽIVOT 360°
do 16/11 HISTORIE NEOBYČEJNÉ 

TUŽKY
do 30/9 ZEMĚ NENÍ NA JEDNO POUŽITÍ
do 1/10 ROMAN KOZÁK – MIHOTÁNÍ 

DUŠE V KLECI SVĚTA
do 1/10 EXPONÁT MĚSÍCE – kolekce 

vzorků dekoračního kamene

SEVEROČESKÉ DIVADLO 
22–23/9 25. SEVEROČESKÁ IMUNO-

LOGICKÁ KONFERENCE
29/9 2000 CASANOVA – premiéra
24/10 1900 DAVID KOLLER – 

ACOUSTIC TOUR 2017
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Radní plánují zrušit poplatek za odpad

Ústečané od příštího roku 
nejspíš nebudou muset platit za 
svoz odpadu. Schválili to radní 
města, ale konečné rozhodnutí 
bude mít zářiové zastupitelstvo.

Radní se pro tento krok roz-
hodli po analýze současné 
ekonomické situace. „Ekono-
mice i hospodaření města se 
daří. Ani názory představitelů 
jednotlivých obvodů na změ-
nu vyhlášky nejsou jednotné, 
proto se vedení města rozhod-
lo osvobodit všechny občany 
od poplatku za odpad, a napra-
vit tak slib minulých předsta-
vitelů města z roku 2008, že 
po zvýšení daně z nemovitos-
ti, čtyřnásobné od roku 2009, 
bude zrušen poplatek za ko-

munální odpad. Doposud se 
tomu tak nestalo. Poplatek se 
nevybíral v letech 2009 a 2010 
a znovu byl zaveden od roku 
2011. Hlavní snahou vedení 
města je nestresovat a nezatě-
žovat tímto poplatkem poctivé 
občany města, kteří vše řádně 
platí,“ řekla mluvčí města Ro-
mana Macová.

Město se však současně po-
týká s velkým množstvím ne-
platičů. Dluh od roku 2002 po-
stupně narůstá, nyní činí 139 
milionů korun. Dluhy jsou sice 
obtížně vymahatelné, ale od-
puštěny nebudou. Nadále bude 
probíhat jejich vymáhání. Po-
platek za jednoho občana je 
500 korun za rok.  gz

Kolik by měli 
Ústečané platit 
za svoz odpadu?
 

Tomáš Kubišta 
29 let, obchodník 
Ústí nad Labem 
 

Pravdou je, že jako správný Čech bych 
to chtěl samozřejmě zadarmo, když se 
ale člověk podívá, kolik se platí v jed-
notlivých krajích nebo konkrétních 
městech, nejsme na tom v Ústí s naší 
pětistovkou rozhodně nejhůře. Takže 
když si uvědomím náklady na svoz, 
likvidaci apod., těch 500 není tak 
strašných. Pokud ale radní vymysleli, 
jak se bez poplatku obejít a zastu-
pitelstvo to odklepne, uvidí a uslyší 
standing ovation.

Pavel Kuchynka 
43, manažer 
Ústí nad Labem 
 

Před lety se zvýšila daň z nemovitosti 
a s tím byl poplatek zrušen. Když byl 
poplatek zaveden znovu, daň zůstala 
stejně vysoká. Z této daně může měs-
to náklady na svoz odpadu krýt.

Anna Šretrová 
60 let, zaměstnaná 
Ústí nad Labem 
 

Pokud by byl svoz odpadu zadarmo, 
bylo by to příjemné, ale 500 korun 
za rok mi nevadí.

David Haas 
25 let, operátor 
Ústí nad Labem 
 

Když budeme třídit odpad tak, jak se 
má, tak bych ten poplatek zrušil.

A N K E T A

Žít Ústí, zpravodajský a servisní magazín pro oblast Ústecka  Datum vydání: 20. 9. 2017 
 Uzávěrka inzerce a příspěvků: 10. 10. 2017  Informace o inzerci a distribuci na www.mediaconcept.cz 
 V nákladu 49.000 výtisků je distribuován do schránek domácností prostřednictvím České pošty, s. p. 
 Volné výtisky jsou k dispozici v Informačním centru města Ústí nad Labem  Periodikum je registrováno 

Ministerstvem kultury České republiky pod číslem MKČRE21614  Vydavatelem Žít Ústí je Media 
Concept s. r. o., IČ 02750686, se sídlem 17. listopadu 7, 400 10 Ústí nad Labem  Četnost vydání: 
10 vydání v kalendářním roce  Tiskne: Europrint a. s.  Redakce: Martina Seewaldová, tel.: 724 227 752, 
e-mail: redakce@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem  Obchod a marketing: Mgr. Miroslav 
Pakosta, tel.: 602 464 749, e-mail: obchod@zitusti.cz, Masarykova 119, 400 01 Ústí nad Labem 
 Nevyžádané příspěvky nevracíme, neoznačené fotografie pocházejí z archivu redakce.

www.facebook.com/zitusti.cz
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Platit, nebo 
neplatit?

 
 
 
 
Asi už jste 
slyšeli o tom, 

že v našem krajském městě 
možná od příštího roku 
nebudeme odvádět popla-
tek za komunální odpad. 
Radní totiž schválili zrušení 
vyhlášky, která každému 
Ústečanovi staršímu tří let 
ukládá zaplatit za odpad 
500 korun ročně.

Je to málo, nebo hodně? 
Jak se to vezme, každopád-
ně většina námi oslovených 
obyvatel Ústí by zrušení po-
platku uvítala.

Připomeňme, že Ústečané 
už jej neplatili v letech 2009 
a 2010, ale to je jiná písnič-
ka o kompenzaci za zvýšení 
daně z nemovitosti… a poli-
tické sliby – chyby.

Osobně jsem také pro zru-
šení poplatku už jen proto, 
že jeho vymáhání je tak kr-
kolomné. Ale mnohem za-
jímavější je pro mě třeba 
dotace na pořízení kompo-
stérů. Z osobní zkušenos-
ti vím, že tohle už řadu let 
funguje třeba ve Švýcarsku 
a já si to tam nemohl vy-
nachválit. Kdyby se takhle 
aktivita v našem krajském 
městě rozmohla ve velkém, 
klidně bych těch pár stovek 
obětoval. 

 za redakci Daniel Mareš

S L O U P E K

REALCENTRUM Cars s. r. o., Podhoří 374/2a, 400 10 Ústí nad Labem 
tel: 472 744 039, e-mail: realcentrum.prodej@realcentrum.cz  
web: www.realcentrum.czrealcentrum cars s.r.o.

www.kia.com
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Novinka ve 
třídění odpadů
Vaňov – Papír a plasty lidé ve 
Vaňově nově ukládají i do 
pytlů. Město spustilo pilot-
ní projekt pytlového sběru 
papíru a plastů. Projekt je pro 
obyvatele doplněním možností 
třídění odpadů v okrajových 
částech města, kde není místo 
pro kontejnery. Město tak zjis-
tí, zda je o službu zájem.  zu

Way to work s.r.o. 

volejte: 777 034 262 

PRÁCE v Praze a okolí  

www.waytowork.cz 

Argentinská 286/38 
Praha 7—Holešovice 

Nabízíme: 
• Čistá mzda od 100 do 160 Kč/hod. 
• Možnost ubytování 
• Příspěvek na ubytování až 1500 Kč 
• Možnost výplaty týdenních záloh 

Čistého až 
160 Kč/hod. 

Skladníci/Pickeři  
Řidiči VZV/Retrakáři  
Operátoři výroby  
Kontroloři kvalit y  
Svářeči 

I N Z E R C E

Cyklostezka i u chemičky
Ústí nad Labem – V Tovární ulici 
u zastávky Sklárna je přechá-
zení bezpečnější. Finišuje totiž 
rekonstrukce této rušné komu-
nikace, která město přijde na 
více než 4,5 milionu korun.

„Město dokončuje rekon-
strukci části komunikace, kde 
se v minulosti stalo několik 
vážných nehod. 
Pro zklidnění do-
pravy vznikly na 
ulici středové os-
trůvky, umístěny 
jsou i nové obrub-
níky u přechodu 
a míst pro pře-
cházení a autobu-
sových zastávek. 
Část vozovky do-
stala nový povrch 
z důvodu obnovy 
protismykových 

vlastností vozovky v místě, 
kde došlo k vážným doprav-
ním nehodám. Současně byla 
provedena i rekonstrukce be-
tonových konstrukcí vozov-
ky v prostoru zastávek MHD 
Sklárna,“ popisuje situaci Ro-
mana Macová, mluvčí ústec-
kého magistrátu.  gz

Nová mola budou 
v Brné a Církvicích
Ústí nad Labem – Přístaviště 
v Brné a Církvicích dostanou 
nová mola. „Radní schválili 
rozpočtové opatření ve výši 
750 000 korun na nákup dvou 
přístavních mol, která v Brné 
a Církvicích využívá loď Marie. 
Dosavadní zařízení pocházejí 
z let 1981 a 1983 a jsou již ve 
špatném technickém stavu, 
potřebují časté opravy,“ řekla 
mluvčí ústeckého magistrátu 
Romana Macová. Letní linková 
lodní doprava lodí Marie je 
v provozu od června do září na 
trase Ústí nad Labem – Vaňov, 
Camp Brná, Dolní Zálezly, 
Církvice, Libochovany, Velké 
Žernoseky, Píšťany a zpět.  gz

Jedno z deseti unikátních lehokol 
na světě muzejníci objevili v Ústí 

Ústí nad Labem – Bylo jich jen devět 
na světě a teď přibylo desáté. 
Ústecké muzeum nyní objevilo 
ve svých sbírkách jízdní kolo 
unikátní konstrukce. Leželo 
v depozitáři přes osmdesát let 
bez přesného určení. Teď se 
v něm podařilo identifikovat 
produkt rakouského pionýra 
výroby bicyklu vlastní kon-
strukce Josefa Erlacha. Jde 
v podstatě o předchůdce dnes 
populárního lehokola. „Letos 
máme dvousté výročí vynále-
zu bicyklu a kolegové z du-
chcovského muzea nás v létě 
požádali o zapůjčení nějakých 
historických kol na malou 
tematickou výstavu. Tam naše 

sbírkové kusy viděl přední 
český sběratel historických kol 
a historik Jan Králík, a když ho 
budu doslova citovat, sevřela 
se mu při tom pohledu pumpa,“ 
popsal cestu k objevu kurátor 
technických sbírek Martin 
Krsek. Kolo má zvláštní způsob 
pohonu, nikoli šlapkami a řetě-
zem, ale táhly – podobně jako 
u šlapacích autíček. Šlo o sle-
pou vývojovou cestu, kterou 
od roku 1878 razil zámečník 
a kovář z vesničky Korpitsch 
u Villachu Josef Erlach. Ovšem 
ve své době představovalo toto 
řešení průkopnický krok. Na-
bídl totiž bezpečnější jízdu, než 
tehdy obvyklá vysoká kola.  mmul

MHD vás sveze jeden den zdarma 
Ústí nad Labem – Stane se tak 22. září, a to v rámci akce Den bez 
aut. Město Ústí nad Labem se zapojí k již tradiční akci Evropský 
týden mobility. 

„Radní schválili tuto jednodenní akci, která bude platit v tarifní 
zóně 101 Ústí nad Labem. Do Dne bez aut budou zapojeni všichni 
dopravci (Arriva, BusLine, ČD, DPMUL). Ztráty za jízdné kompen-
zuje dopravcům Ústecký kraj,“ upřesňuje náměstek primátorky 
Jiří Madar.  gz
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Celá estakáda na D8 
se otevře ještě v září
Prackovice – Dálnice D8 by měla 
být zprovozněna ve všech 
čtyřech pruzích na Prackovic-
ké estakádě. „Na dálnici D8 
se udělala spousta opatření, 
která pomohla ke stabilizaci 
jejího podloží. Měření jsou 
velmi povzbudivá a mohla by 
vést k tomu, že bychom dálnici 
mohli zprovoznit ve všech čty-
řech pruzích. 20. září proběh-
ne dlouho plánované zkušební 
měření a testování v tunelech, 
kdy bude dálnice na půl dne 
uzavřena, a následně bychom 
v dalších dnech dálnici rádi 
zprovoznili,“ uvedl ministr 
dopravy Dan Ťok.

Práce na této dálnici ovšem 
tímto krokem nekončí. „Od jara 
příštího roku bude ještě potře-
ba udělat pod pilíři další injek-
táže, takže se střídavě bude 
uzavírat jeden a druhý most,“ 
upřesnil Ťok. Dálnice vedená 
ve složitém geologickém území 
bude nadále sledována. „Sanač-
ní práce od zprovoznění stavby 
do současné doby činí 320 mi-
lionů korun a v příštím roce se 
podle aktuální kalkulace počítá 
s částkou 50 milionů korun,“ 
doplnil generální ředitel ŘSD 
Jan Kroupa.  gz
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Ústecko si filmaři oblíbili
Ústecko – Nejen v ústeckém minipivovaru Na rychtě točili filmaři, 
ale také v prostorách Spolchemie, na různých místech ve městě 
nebo přímo na ústeckém půlmaratonu. Jedná se o film v režii Dana 
Svátka podle knihy Josefa Formánka Úsměvy smutných mužů. 

Hlavní roli hraje herec David Švehlík. A také sám autor knihy Josef 
Formánek na natáčení nejen dohlížel, dokonce si v něm i zahraje. 

Na filmu se podílí Filmová kancelář Ústeckého kraje, která 
vytipovala i další vhodné lokace pro natáčení. „Mimo těch pří-
mo ústeckých, se hlavní děj odehrává v Psychiatrické léčebně 
Petrohrad na Chomutovsku, dále se ve filmu ukáží i Podbořany, 
Labské údolí, Kytlice či České Švýcarsko,“ uvedla Barbora Hyš-
ková z filmové kanceláře.  gz
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Z Ústí jsou dva nejmladší kandidáti
Ústecko – O novém složení 
poslanecké sněmovny bude-
me rozhodovat 20. a 21. října. 
V našem kraji zaregistrovalo 
svoje kandidátky 24 politic-
kých subjektů. 

Původně se do voleb při-
hlásilo 25 politických stran 
a hnutí, ale uskupení Radostné 
Česko svou kandidátku stáh-

lo. Vedle současných parla-
mentních stran se bude v kraji 
ucházet o přízeň voličů ještě 
dalších 17 uskupení.

O křeslo poslance má zájem 
565 kandidátů. Z toho je osm 
lidí 21letých, mezi nejmladší-
mi jsou dva z Ústí nad Labem, 
a naopak nejstarší kandidát 
má osmdesát let a je Teplic.  gz

Kandidující subjekty v Ústeckém kraji podle vylosovaných čísel
1. ODS
2. Řád národa – Vlastenecká unie
3. Cesta odpovědné společnosti
4. ČSSD
7. Starostové a nezávislí (STAN)
8. KSČM
9. Strana zelených
10. Rozumní – stop migraci a diktátu EU
12. Strana svobodných občanů
13. Blok proti islamizaci – Obrana domova
14. ODA
15. Česká pirátská strana
19. Referendum o Evropské unii
20. TOP 09

21. Hnutí ANO
22. Dobrá volba 2016
23. Sdružení pro republiku – 

Republikánská strana Československa 
Miroslava Sládka

24. KDU-ČSL
25. Česká strana národně sociální
26. Realisté
27. SPORTOVCI
28. Dělnická strana sociální spravedlnosti
29. Svoboda a přímá demokracie – 

Tomio Okamura (SPD)
30. Strana práv občanů (SPO)

K A N D I D Á T I  D O  S N Ě M O V N Y

Kraj hledá banku; chce 1,5 miliardy
Ústecký kraj – Ústecký kraj se zadluží o další 1,5 miliardy korun. Za 
peníze je v plánu oprava mostů a škol. V současné době hledají 
krajští politici vhodnou banku, která půjčku poskytne. „Gymnázia 
mají studentů dostatek, ale kraj potřebuje i studentky a studenty na 
učební řemeslné obory a techničtější věci,“ upřesnil hejtman Oldřich 
Bubeníček. Ústecký kraj si půjčí například na stavbu kampusu ře-
mesel Střední školy stavební a technické v Ústí za 440 milionů nebo 
dostavbu areálu školy SŠ stavební v Teplicích za 278 miliónů.  zu

Město má zájemce 
o služebnu v Matiční 
Krásné Březno – Za bývalou 
služebnu strážníků v Matiční 
ulici může město získat 451 
tisíc korun. Její prodej budou 
schvalovat zastupitelé 20.září. 
S prodejem nesouhlasí vedení 
neštěmického obvodu. Radní 
mají obavy z přistěhování dal-
ších problémových obyvatel.

Poprvé Ústí nad Labem bu-
dovu prodávalo na jaře 2011 
za 824 tisíc korun. Nikdo ji ale 
nechtěl, město časem nejnižší 
možnou cenu snižovalo a dům 
chátral.  zu

Ředitel Městských 
služeb odvolán
Ústí nad Labem – Ústečtí radní 
odvolali v srpnu ředitele 
Městských služeb Miroslava 
Harciníka. Důvodem je podle 
vyjádření primátorky Věry Ne-
chybové dlouhodobá nespoko-
jenost s jeho prací, nedodržo-
vání termínů a neplnění úkolů. 

Poslední kapkou byla i pokuta 
620 tisíc korun, kterou dosta-
ly Městské služby za nadměrný 
odběr podzemních vod. V tomto 
měsíci bude na místo nového 
ředitele Městských služeb vy-
psáno výběrové řízení.  gz

Pátrání po Míše policie odložila, ale má další svědky
Ústí nad Labem – Případ pohřešo-
vané dvanáctileté Míši z Ústí 
nad Labem policie odložila. 
Uvedli to kriminalisté na 
páteční tiskové konferenci. 
Nepodařilo se zjistit dostatek 
informací, které by vedly k za-
hájení trestního řízení. 

Policie neví, kde se Michaela Pa-
tricie Muzikářová nachází, proto 
případ odložila. Jediným podezře-
lým je přítel matky Otakar S., kte-
rý ale spáchal sebevraždu. Dívka 
je však stále vedena v policejní 
databázi jako hledaná osoba.

„Případ jsme odložili, pát-
rali jsme po dívce od ledna. 
Nepodařilo se zjistit žádné 
skutečnosti k zahájení trest-
ního stíhání konkrétní osoby. 
Neznamená to však, že se tím 

nebudeme dále zabývat,“ řekl 
náměstek krajského ředite-
le Zbyněk Dvořák. Policie má 
aktuálně dva poznatky svěd-
ků ohledně možného výskytu 
Míši, které prověřuje.

„Partner matky dívky byl 
prověřován. Do doby, než 
spáchal sebevraždu, jsme 
však neměli dostatek důkazů 
k jeho obvinění. Žádnou další 
osobu, kterou bychom pode-
zřívali, v současnosti nemá-
me,“ uvedl kriminalista Mar-
tin Charvát. Muže 30. ledna 

v obci Čeminy na Plzeňsku na-
šla policie oběšeného.

Matka dívky nahlásila její 
zmizení 11. ledna 2017 nave-
čer. Podle prvotních informa-
cí, dívka ten den ráno nedo-
razila do školy, ale mohla se 
ztratit i dříve. K nalezení dívky 
nevedly ani rozsáhlé pátra-
cí akce. V případu policie vy-
slechla asi tisícovku osob. Kro-
mě okolí jejího bydliště policie 
prohledávala lesy v severní 
části Plzeňského kraje, k nimž 
měl Otakar S. vztah.  gz
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Katastrofa ve školách, na kterou doplatily hlavně děti
Změnu školského zákona, 
který zavedl odborníky kri-
tizovanou inkluzi, považuje 
za největší průšvih končícího 
volebního období Sněmovny, 
tvrdí ústecká poslankyně 
Gabriela Hubáčková.

Sněmovna má za sebou 
poslední zasedání v tomto 
volebním období. Co se vám 
podařilo prosadit? 
Těžko říci, který zákon byl 
nejdůležitější, ale potěšilo mě 
navýšení stipendií, které prošlo 
na náš návrh. Snížili jsme DPH 
na odborné časopisy a publika-
ce, zrušili jsme zdanění výsluh 
policistům. Podpořili jsme 
zvýšení platů v sociální sféře.

A ve školství? Jste také stíno-
vou ministryní tohoto resor-
tu, kterým hýbe inkluze.
Největší chybou, proti které 
jsem byla od samého počátku, 
ale poslanci vládní koalice, 
si ji prosadili, jsou změny ve 
školském zákoně, které se 
týkají právě inkluze. Napros-
to se rozbourala fungující 
koncepce speciálního školství. 
Ředitelé škol se na mě obracejí 
s tím, že chybí nejen slibované 

finance na podpůrné prostřed-
ky – pomůcky, nejsou asistenti, 
nejsou psychologové, kteří by 
měli nově všechny dotčené děti 
vyzkoušet… Prostě to nefungu-
je tak, jak nám exministryně 
školství slibovala. O co víc, je to 
ještě horší katastrofa, než jsme 
si uměli kdokoliv představit. 
A doplácejí na ni zejména děti.

Vláda před volbami narychlo 
vychází vstříc odborům a zvy-
šuje platy mimo jiné i učite-
lům. Jste zastáncem plošného 
navyšování?
Učitelé jsou dlouhodobě 
podhodnoceni a zvýšení jejich 
mezd je správný krok. I když 
samozřejmě se neubráním ani 
já tomu, že je to nyní, měsíc 
před volbami, hodně populi-

stické gesto ze strany koali-
ce. Čtyři roky učitele nikdo 
nevyslyšel, čtyři roky s nimi 
nikdo nerozebíral jejich pro-
blémy, čtyři roky se jim mzdy 
nezměnily, až teď před volbami 
to najednou jde.

Platy nejen pedagogických 
pracovníků jsou stále ještě 
hluboko pod průměrem evrop-
ských států. Učitelé by určitě 
měli mít vyšší platy. Pravomoci 
by měl mít samozřejmě ředi-
tel, aby navyšoval peníze dob-
rým a úspěšným, a měl by mít 
k dispozici finance takové, aby 
ocenil jejich práci.

Jak chcete stabilizovat 
školství?
Pokud se něco mění co půl 
roku nebo co rok, stabilitu 
ztratíte a pak ne vše jde dopře-
du tak, jak by si člověk přál. 
A to je přesně případ školství. 
Neskutečným způsobem 
narostla byrokracie. Každý 
si vysvětluje postupy výuky 
po svém, neexistuje koncep-
ce vyučování s uspokojivým 
výstupem. Takže ať se to líbí 
nebo ne, je nutné sjednotit vý-
uku, nazvěme to třeba osnovy. 
Přiznejme si, že některé věci 

se opravdu žáci musí prostě 
naučit, a ne jen vědět, jak je 
vygooglovat. Nechme učitele 
učit, ne úřadovat. Přestaňme 
ničit to, co je funkční, a nevy-
mýšlejme nesmysly.

České školství potřebuje jed-
notnost, potřebuje řád.

Obracejí se na vás i ředite-
lé škol?
Právě proto, že se zabývám 
zejména školstvím, ředitelů 
škol bylo hodně. Podařilo se 
mi zařadit malotřídní školu 
na seznam fakultních škol. 
Je to velká zkušenost pro 
všechny studenty i absolventy 
pedagogických fakult. Poznají 
výuku v netradičním prostředí. 
Pomohla jsem s vytvořením 
základní školy s alternativním 
vyučováním v Ústí nad Labem. 
Snažíme se vyřešit problémy 
způsobené v oblasti logope-
dických škol a nyní jednáme 
o úpravě školského zákona 
v oblasti povinného přijímání 
dvouletých dětí do školky.

Ale aby nebylo školství mno-
ho, hlídáme plány nakládání 
s lithiem v Krušných horách, 
které považujeme za bohatství 
České republiky.  zu

I N Z E R C E

Stavební společnost AZ SANACE a. s. se sídlem 
v Ústí nad Labem a devatenáctiletou tradicí na 
trhu rozšiřuje svůj kolektiv o strojníky, vrtmistry 
a sanační dělníky. Nabízíme zajímavé mzdové 
ohodnocení, stabilní pracovní zázemí. Zaškolení, 
zvýšení kvalifi kace, stravenky.

Více informací na tel. +420 730 545 876 nebo 
emailové adrese: jan.smelik@azsanace.cz

Rozšiřujeme 
naše řady, 
přidejte se 
k nám!
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Nový areál vznikl 
v předlické zóně

Nové logistické centrum 
otevřela v průmyslové zóně 
v Předlicích společnost DB 
Schenker ve spolupráci se 
společností NYYLO. Obě firmy 
chtějí využít potenciálu Ústí 
nad Labem, které se stává 
významným dopravním uzlem 
navazujícím na dálnici D8, 
železniční i říční dopravu.

„Vítáme ve městě dalšího in-
vestora, který se rozhodl využít 
naši průmyslovou zónu,“ řekl ná-
městek primátorky Pavel Dufek.

Logistické centrum sází na 
rychlou obrátku zboží.  gz
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Projekt automobilů bez řidiče bude žádat o dotaci
Jednou z ambicí města Ústí nad Labem je stát 
se centrem výzkumu a vývoje autonomních ří-
dicích systémů a chytré mobility. Jeho realizace 
by, mimo jiné, přinesla i nová pracovní místa. 

„Je to šance, která město propojí s nejmoder-
nějšími technologiemi s vysokou přidanou hod-
notou,“ uvedla primátorka Věra Nechybová.

Na základě jednání primátorky se zástupky-
ní zmocněnce vlády pro řešení problémů spoje-
ných s revitalizací Ústeckého a Karlovarského 
kraje Gabrielou Nekolovou bude Inovační cent-
rum Ústeckého kraje připravovat podklady pro 
žádost o dotaci. Odborným konzultantem bude 
Fakulta dopravní ČVUT.  gz

Autonomní automobil je vozidlo, 
které ke svému provozu nepotřebuje 
řidiče a orientuje se zcela za pomoci 
počítačových systémů, které mu 
detekují okolní vozidla a určují jeho 
trasu. Tato vozidla zatím nejsou 
v běžném prodeji.

A U T O N O M N Í  A U T O M O B I L

Vládu nad vodou přeberou 
města, ceny se to asi nedotkne
Společnost SVS podepsala 
kupní smlouvu s francouzským 
koncernem Veolia, a od ledna 
2019 tak získá plnou kontrolu 
ve společnosti SčVK. Města 
a obce díky tomu získají nejen 
kontrolu nad provozem vodá-
renství v severních Čechách, 
ale také nad stovkami milionů 
korun, které dosud končily 
jako dividendy v zahraničí. 

„Zástupci měst a obcí a ak-
cionáři naší společnosti pro-
kázali nesmírnou prozíravost 
a obchodního ducha. Podpisem 
těchto smluv jsme zajistili bu-
doucí prosperitu společnosti 
i další rozvoj vodárenské infra-
struktury,“ řekl předseda před-
stavenstva SVS Tomáš Indra.

Cena kontraktu není veřejná. 
To se ale nelíbí některým před-
stavitelům měst i krajů. „Pů-
sobí to na mě, že se připravuje 
něco nekalého. Pokud by tomu 
bylo naopak, není důvod mlžit 
a naopak být velmi transpa-
rentní!“ řekla ústecká primá-
torka Věra Nechybová. Podle 
SVS do doby vložení smlouvy 
do veřejného registru je infor-
mace o ceně v režimu obchod-
ního tajemství. Údajně má jít 
zhruba o dvě miliardy korun.

Cena vody je na severu Čech 
jedna z nejdražších v republice 
a její cena stoupá, i přes snižu-
jící se spotřebu. Letos lidé platí 
za kubík přes 98 korun. Cílem 
odkupu akcií je podle primátora 

Teplic Jaroslava Kubery mít vodu 
pod kontrolou. „Ale nemá to nic 
společného ani s její cenou ani 
s množstvím investic. To je na 
akcionářích, aby rozhodli,“ uvedl 
Kubera v České televizi. 

Smlouva znamená, že SVS 
jako první v republice přebra-
la plnou kontrolu nad vodáren-
skou a kanalizační infrastruk-
turou. Převezme ji v lednu 
příštího roku.  gz

Brno 75,74 Kč/m3

Ostrava 76,62 Kč/m3

Praha 85,42 Kč/m3

Plzeň 86,14 Kč/m3

Ústí n.L. / Teplice 98,30 Kč/m3
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Sportovec tělem 
i duší, hasič a nyní 
i držitel medailí ze 
Světových policejních 
a hasičských her je 
sympaťák a rozhovor 
s ním nás zavede 
nejen do Ameriky, 
ale také na Moravu 
a do Chabařovic na 
Ústecku.

Jaké byly Světové policejní 
a hasičské hry v Los Angeles? 
Kolik účastníků z kolika zemí 
tam vlastně bylo?
Byla to pro mě úžasná sportov-
ní akce, kde se sešlo zhruba 
10 tisíc sportovců z celého 
světa, kolem 70 zemí. Čechů 
nás bylo 12.

A jak vás napadlo se zúčastnit?

Můj bývalý reprezentační ko-
lega v řecko-římském zápase, 
Jan Hocko, se těchto her pra-
videlně účastní, a tak po mém 
nástupu k HZS bylo jasné, že 
se na tyto hry také připravím 
a společně s dalšími kolegy 
do LA odcestujeme.

Získal jste zlatou a stříbrnou. 
Počítal jste s medailí, když 
jste na hry jel?
Rozhodně jsem se nejel jen 
podívat a zúčastnit, ale určitě 
pro cenné kovy, hlavně v řec-
ko-římském zápase, kterému 
jsem se věnoval před nástu-
pem k hasičům vrcholově. 
Stříbrná medaile z Ultimate 
fire fihgter v soutěži družstev 
byla velkým překvapením.

Co jste prožíval, když jste 
zjistil, že jste první?
Neskutečnou úlevu, že to 
mám za sebou, spojenou 
s ohromnou radostí, že jsem 
to dokázal.

Stihl jste si prohlédnout Los 
Angeles? Zaujalo vás tam 
něco? Dá se život v USA srov-
nat s tím v Česku?
Projeli jsme si pouze Beverly 
Hills, kde jsme se zastavi-
li u amerických kolegů na 
místní centrální stanici, Santa 
Monica beach, Muscle beach 
a Manhattan beach. V USA je 

samozřejmě jiný styl života 
a určitě bych tam žít nechtěl. 
Já mám to svoje „doma“ u nás 
v České republice.

Měl jste během her nějaký 
speciální jídelníček? Nebo 
jste si dopřával tradiční ame-
rické hotdogy a hamburgery 
s hranolky?
Před samotnou soutěží jsem 
měl upravený jídelníček kvůli 
váhové kategorii, ve které 
jsem soutěžil – řecko-římský 
zápas do 75 kg, volný styl 
– 74 kg. Po zápase jsem již 
stravu neřešil, a tak jsem si 
samozřejmě i tyto americké 
neřesti dopřál.

Další Světové policejní a ha-
sičské hry budou zase za dva 
roky, máte v plánu se zúčast-
nit?
Pokud seženu finanční 
prostředky a budu zdráv, tak 
určitě. Bude to opět daleko, 
tentokrát v Číně.

Vyhrál jste v řecko-římském 
zápase. Co vás na něm baví?
Všechno. Je to sport, kde je 
potřeba mít nejen sílu, ale také 
taktiku, obratnost, vytrvalost, 
svůj styl boje.

Kdy jste se zápasením začal?
Ještě na základní škole.

Co vás k tomu vedlo?
Možnost se vybít (smích).

Jak se vyvíjela vaše sportovní 
kariéra?
Začínal jsem v Ostravě, po 
střední škole jsem nastoupil 
do Sportovního střediska Mi-
nisterstva vnitra v Praze jako 
mládežník, po vojně zde jako 
profesionální sportovec.

Tomáš Sobecký: Zápasit jsem  začal, abych se vybil

barva: 
červená a modrá

jídlo: výpečky se 
zelím a brambory 
+ každé dobře 
uvařené jídlo

hudba: nemám 
vyhrazený žánr

číslo: 7

politik: žádný

M O J E  N E J

gabriela zlámalová

www.festivaldreva.cz
Generální partner: Hlavní partner: Partneři: Pořadatelé:

VI. FESTIVAL DŘEVA®
 NE JVĚTŠÍ DŘEVORUBECKÁ SHOW   V SEVERNÍCH ČECHÁCH
PÓDIUM STIHL® TIMBERSPORTS®
13:00 ZÁVOD SPORTOVNÍCH DŘEVORUBCŮ CZECH SERIES 2017
 NEJLEPŠÍ PROFESIONÁLNÍ ZÁVODNÍCI ČESKÉ REPUBLIKY A VICEMISTR SVĚTA MARTIN KOMÁREK

 DJ MARTIN HRDINKA
ZÁBAVNÁ ZÓNA PRO DĚTI
14:00 SVÁŤOVO DIVIDLO 
• NAUČNÁ A POZNÁVACÍ EXPOZICE LESŮ ČESKÉ REPUBLIKY, KŘ TEPLICE • LESNÍ PEDAGOGIKA, 
TVŮRČÍ DÍLNIČKY PRO DĚTI, SOUTĚŽE, ATRAKCE OD VLS ČR • JARMARK ŘEMESEL
• PREZENTACE ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY 

ČTVRTEK 28. ZÁŘÍ 2017 
OD 13:00 HODIN
ÚSTÍ NAD LABEM - LETNÍ KINO
VSTUP ZDARMA 

Bez názvu-2   1 6. 9. 2017   9:22:44
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Čím jste chtěl být jako malý 
kluk? Hasičem?
Hasič, zedník, popelář.

Měl jste už strach při 
nějakém zásahu? Říká se, 
že před ohněm člověk prostě 
neuteče…
Nemívám strach, ale respekt.

Proč hasiči v Česku nemají 
takový kredit jako třeba 
právě ti američtí?
Já si myslím, že čeští hasiči 
mají důvěru lidí.

Máte od ohně nějaká zraně-
ní? A ze zápasu?
Při výkonu služby jsem si na 
štěstí ještě žádné zranění 
nezpůsobil. A ze zápasu? 

Spousty. Zlomené chrupavky 
uší, různé drobné zlomeniny, 
pohmožděniny, odřeniny, škrá-
bance. Zápas je velice tvrdý 
a kontaktní sport.

Máte manželku a děti, jsou 
také sportovně založení? 
Jsem ženatý a mám dvě děti – 
Kačka 10 let a Terezka 3 roky. 
Manželka je bývalá vrcholová 
sportovkyně v atletice. Nyní 
se hlavně věnuje canicrossu – 
běhu se psem, kde má zlatou 
a stříbrnou medaili z Mistrov-
ství Evropy. Naše holky ji na 
těchto závodech doprovází 
a i ony od prvních krůčků se 
psy závodí. Každý máme svoji 
specifickou přípravu, a tak toho 
společně moc nenasportujeme.

Pocházíte z Moravy, proč jste 
se přestěhoval do Ústí?
V Praze jsem se seznámil se 
svou manželkou, která má 
tady v Ústí rodinu. 

A jak se vám na Ústecku líbí?
Krušné hory a České středoho-
ří mají své kouzlo.

Co přímo Ústí nad Labem, 
když ho srovnáte s rodnou 
Ostravou?
Je to o nejbližších, přátelích 
a známých. Pokud je máte ko-
lem sebe, je vám dobře všude. 
Ústí se mi stalo domovem. Zde 
mám skvělé domácí zázemí 
a spoustu dobrých přátel. 

Máte ve městě nějaké oblíbe-

né místo, kam rád chodíte?
Bydlíme v rodinném domečku 
v Chabařovicích. Svůj volný 
čas trávím buď doma s rodi-
nou, nebo sportem. Oblíbeným 
místem, kromě posilovny,  je 
jezero Milada, kam chodím 
běhat.

Jaké máte plány do budouc-
na?
V rámci zaměstnání dál repre-
zentovat české hasiče. Dům 
jsem postavil, strom zasadil, 
tak už zbývá jen zplodit syna. 

Tomáš Sobecký: Zápasit jsem  začal, abych se vybil

Tomáš Sobecký se narodil v Ostravě, 
kde absolvoval ZŠ Jugoslávská Ostrava 
– Zábřeh. Zápasit začal už jako dítě 
v ostravském klubu SSK Vítkovice. 
Studoval na Středním odborném učilišti 
technickém a obchodním v Olomouci. 
Po škole byl na MV Centru sportu jako 
mládežník a po vojně byl zde zaměstnán 
již jako profesionální sportovec v řecko- 
římském zápase. Koníček byl jeho 
zaměstnáním 15 let. V roce 2015 pak 
profesionální sportovní kariéru ukončil 
a nastoupil k HZS ČR Ústeckého kraje 
ve Všebořicích.

Tomáš Sobecký

P R O F I L

Český tým na Světových Policejních a hasičských hrách v Los Angeles. foto: archiv ts
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Limonádový Joe bude bavit
ústecké publikum i na podzim
Další šanci vidět oblíbené před-
stavení Limonádový Joe aneb 
Koňská opera budete mít v Se-
veročeském divadle i v září. 
Další repríza je naplánována 
na 19. září od 19:00 hodin. 
Vstupné je od 200 do 500 ko-
run. V ústeckém divadle budou 
hrdinové muzikálu pít Kolalo-
ku (která se tak báječně loká!), 
o pořádně „hustý“ dým v baru 
se postará nádherná Tornado 
Lou s neméně krásnými ba-
rovými tanečnicemi, budeme 
svědky rvaček, přestřelek 
a vzrušujících partiček pokeru, 
ničemové nám, v rozporu 
s dnešními poznatky medicí-
ny, budou tvrdit, že „alkohol, 
podávaný v malých dávkách, 
neškodí v jakémkoli množ-
ství“, a bezpráví bude trestat 

neposkvrněný hrdina v ještě 
neposkvrněnějším bílém kostý-
mu na bělostném oři. Nenech-
me se však mýlit dokonalým 
vzhledem našeho hrdiny: kolty 
Limonádového Joea visí vždy 
proklatě nízko a jeho muška, 
nezkalená výpary alkoholu, je 
vždy zcela přesná. Jako Horáce 
Badmana alias Hogo Fogo 
uvidíte Tomáše Brázdu, který 
byl za tuto roli nominován na 
Cenu Thálie 2016.  zu

Zářiové Dny piva oslaví Na Rychtě 
speciálním menu z jejich piva
Konec září patří Dnům českého piva, 
které jsou nejen svátkem všech milovníků 
zlatavého moku, ale také oslavou českých 
hospod. Akci pořádá Český svaz pivovarů 
a sladoven. Den českého piva spadá na 
27. září. Celé oslavy odstartují již 26. září 
přípitkem na Svatováclavské slavnosti 
a symbolickým naražením sudu ležáku, 
který zvítězil v soutěži České pivo 2017.

Na Rychtě již třetím rokem chystají v rám-
ci těchto svátků i speciální gastronomický 
týden, ve kterém jsou pokrmy připravovány 
z vlastního piva. Letošní „pivní“ gastro týden 
odstartuje v pátek 22. 9. Menu se bude podá-
vat až do neděle 1. 10. denně vždy od 14 ho-
din, o víkendu pak po celý den.

A co budete moci ochutnat?
Na zahřátí bude skvělá volba: Pivní krémová 
polévka „Rychtářka“ s kořenovou zeleninou, 
zjemněná máslem a smetanou s krutony 

a čerstvými bylinkami. Pokud byste rádi něco 
vydatnějšího, pak se budou nabízet dvě hlav-
ní jídla – „Vepřové výpečky pečené s rychtář-
ským pivem, podávané s kedlubnovým zelím 
a špekovým knedlíkem“ nebo „Steak z vepřo-
vé pečeně s jemnou pivní omáčkou, brambo-
rovou lepenicí s kysaným zelím, škvarkami 
a osmaženou cibulkou“. Jako sladká tečka 
vás na závěr určitě potěší netradiční „Koláč 
z polotmavého piva Vojtěch s drceným 
ječmenem, pivním karamelem a čerstvou 
mátou“. Přejeme dobrou chuť!  pr

Malíř Zdeněk Košek v muzeu 
V ústeckém muzeu je pro vás 
až do 26. listopadu připravena 
nová expozice s názvem ŽIVOT 
V 360°. Jedná se o obsáh-
lou retrospektivní výstavu 
ústeckého malíře Zdeňka 
Koška. Jde o druhou ucele-
nou monografickou výstavu, 
která ale prezentuje mnohá 
díla z jeho tvorby poprvé. 

Kromě vybraných maleb jde 
především o kresby, kresebné 
studie a vtipy. Zdeněk Košek je 
autor mezinárodního formátu. 
Prostřednictvím svých meteo-
rologických obrazců je znám 
po celém světě. Mezi jeho oblí-
bené a nejčastěji zobrazované 
motivy patřil všední život, 
rodina, přátelé a samotné 
město Ústí nad Labem, ve kte-
rém se sice nenarodil, ale za 
rodné město jej považoval. Lidi 
i město vyobrazoval v různých 
politických etapách, různých 
denních a ročních obdobích. 
Prostřednictvím svého různo-
rodého rukopisu dával světu 
v malbách druhý rozměr.  zu

Přijďte do Hraničáře 
na Rodinný festival
Užijte si v ústeckém Hraničá-
ři víkend plný hudby, tance, 
filmu a výtvarných aktivit. 
Ve dnech 22. až 24. září vás na 
Rodinném festivalu čekají i in-
teraktivní, zážitková předsta-
vení plná zábavy a poznání. 
Na programu budou i různá 
představení, dílny, hravé a od-
počinkové koutky a worksho-
py, do kterých se může zapojit 
každý.  zu

Výstava představuje 
Vnitrobloky

Zajděte si do Galerie Hraničář 
na výstavu s názvem Vnit-
robloky. Projekt fotograficky 
mapuje část městské ústecké 
krajiny a připravili ji studenti 
Ateliéru Fotografie na Fakultě 
umění a designu UJEP. Výstava 
bude přístupná do 1. října. 
V rámci výstavy jsou napláno-
vány veřejné procházky s ar-
chitekty, umělci i odborníky po 
ústeckých vnitroblocích, které 
jsou zachyceny na výstavě. 
Termín poslední procházky je 
v neděli 1. října ve 14:00 hodin. 
Sraz je vždy v Galerii Hraničář 
(Kino Hraničář).  zu

Na Rychtářskou 12° se 
vydal devadesátiletý 
běžec i mistryně světa 
Na Labské cyklostezce se běžela Rych-
tářská 12°. Na startu běžeckého závodu 
pro celou rodinu se v cyklokempu 
v Brné postavily 9. září desítky malých 
i velkých závodníků.

Běželo se ve třech závodech – rodin-
ný běh na 1 km, dětský závod na 2 km 
a hlavní dvanáctikilometrový závod 
pro dospělé. Nejstaršímu závodníko-
vi je 90 let a nejmladšímu jeden rok. 
Závodníky přišla povzbudit i atletická 
legenda Bedřiška Kulhavá a její dcera, 
mistryně světa v biatlonu Jana Vápe-
níková, se dokonce postavila na start 
hlavního závodu.

Část výtěžku ze startovného putuje 
na konto Nadačního fondu Plamínek 
naděje a bude určena na nákup spor-
tovních potřeb pro děti z ústeckých 
dětských domovů. Výsledky najdete na 
www.pivovarnarychte.cz.  zu

Dávka hitů od 
Haška a Dostála
Užijte si další Stoletou 
diskotéku nabízející hudbu 
šedesátých, sedmdesátých 
a někdy i osmdesátých let 
především pamětníkům. 
Na hity prověřené časem si 
můžete zatancovat v sobotu 
14. října od 20:00 hodin. 
Vstupné je 70 korun.  zu

David Koller 
zahraje akusticky

Máte rádi skupinu Lucii? 
Tak to si nenechte 24. října 
od 19:00 hodin ujít koncert 
David Koller Acoustic Tour 
2017 v Severočeském diva-
dle. Vstupné je od 590 do 
690 korun. David Koller totiž 
vyráží s kapelou na akustic-
ké turné po divadlech. Jeden 
z nejrespektovanějších čes-
kých muzikantů se vydává 
za fanoušky, než se na sólo-
vé dráze lehce odmlčí kvůli 
závazkům ve znovu probuze-
né skupině Lucie. Koncerty 
budou k sezení. Publikum se 
může těšit například z písní 
Chci zas v tobě spát, Gypsy 
Love, Amerika a z dalších 
Kollerových hitů z celé jeho 
hudební kariéry.  zu
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V Masarykově nemocnici vznikla nová klinika
Ústeckou Masarykovu ne-
mocnici a Univerzitu Jana 
Evangelisty Purkyně (UJEP) 
spojuje již devět klinik. Nově 
k současným osmi klinickým 
pracovištím přibyla Klinika 
ORL a chirurgie hlavy a krku.

„Vedením kliniky je pově-
řen Karel Sláma, který převzal 
primariát po svém otci, eme-
ritním primáři Karlu Slámovi. 
Ten svou vynikající prací po-
sunul ORL v Masarykově ne-
mocnici na úroveň fakultních 
nemocnic. V tradici,  kterou 
pořádáním celostátní odborné 
konference založil a jíž 23 let 
předsedal, jeho syn také po-
kračuje. Klinika ORL a chirur-

gie hlavy a krku se statutem 
krajského pracoviště pro 1,5 
milionu obyvatel bude i nadále 
zajišťovat jak specializovaná 
ambulantní vyšetření, tak ope-
rační zákroky,“ přiblížil před-
seda představenstva Krajské 
zdravotní, Jiří Novák.

Krajská zdravotní společ-
ně s univerzitou usiluje o to, 
aby se ústecká Masaryko-
va nemocnice stala fakultní 
nemocnicí. Kliniky v Masa-
rykově nemocnici v Ústí nad 
Labem mají stěžejní důleži-
tost rovněž pro Fakultu zdra-
votnických studií UJEP v Ústí 
nad Labem.

 „Jako zdravotnická fakulta 
usilujeme o to, aby se Masary-
kova nemocnice stala fakultní 
nemocnicí. To, zatím, bohužel, 
není podle současné legislati-
vy možné, a proto jdeme ces-
tou postupného ustanovování 
klinik,“ uvedl Zdeněk Havel, 
děkan fakulty.  gz

Ponožkový rekord pomůže předčasně narozeným
V České republice se ročně 
narodí zhruba 9000 dětí 
předčasně. Novorozenecké 
oddělení ústecké Masary-
kovy nemocnice se zapojilo 
do celosvětového projektu 
Socks for Life. Cílem je zvýšit 
povědomí o problematice 
předčasného porodu. Do lis-
topadových oslav Světového 
dne předčasně narozených 
dětí chce Nadace Nedoklubko 

v rámci projektu shromáždit 
přes devět tisíc párů novoro-
zeneckých ponožek a vytvořit 
tzv. ponožkový rekord.

Ústecké novorozenecké oddě-
lení je jedním z  center, kde mo-
hou dobrovolnice upletené po-
nožky pro novorozence darovat. 

„Projekt jsme se rozhod-
li podpořit, jelikož se v našem 
kraji rodí nejvíce nezralých 
novorozenců. Celorepubliko-

vý průměr je okolo devíti pro-
cent, u nás v Ústeckém kraji je 
to procent dvanáct. Ročně se 
v průměru na našem perina-
tologickém centru narodí dětí 
s porodní váhou nižší než 1500 
gramů okolo stovky, u porodní 
váhy do 2500 gramů jde zhru-
ba o tři sta padesát novorozen-
ců,“ uvedl primář novoroze-
neckého oddělení Petr Janec. 
Sbírka trvá do 31. října.  gz

Fotbalový panáček 
není bezpečný

Na českém trhu se objevila dět-
ská hračka Panáček fotbalista, 
která se podle české obchodní 
inspekce prodávala bez povin-
ného značení a informací pro 
uživatele. Tím, že se hračka dá 
rozložit na několik malých dílů 
a prodejci ji nabízeli a pro-
dávali bez návodu i bez další 
zákonné dokumentace, byla 
hračka zakázána na českém 
trhu. Může dojít i k ohrožení 
zdraví malého dítěte.

Podle inspektorů hračka 
může znamenat pro děti zdra-
votní riziko. Malé děti by moh-
ly jednotlivé díly skládačky 
polknout nebo vdechnout.

Jedná se o plastového panáč-
ka, který je ve složeném stavu 
asi 80 mm vysoký. Hračka se 
prodává jako skládačka, kdy 
jednotlivé dílky do sebe zapa-
dají. Hračka je v igelitovém 
obalu zcela bez značení. Paná-
ček je stahován z distribuce.  zu

Krajské zdravotní, a. s., je 10 let, v hodnocení převládají pozitiva
Krajská zdravotní  si v září letošního roku  
připomene 10 let od svého vzniku.

Jejím jediným vlastníkem je Ústecký kraj 
a společnost je v současnosti největším po-
skytovatelem zdravotní péče v Ústeckém kraji. 
Se svými 6800 zaměstnanci je také největším 
zaměstnavatelem v regionu. Tyto skutečnosti ji 
rovněž řadí mezi jednu z největších zdravotnic-
kých zařízení v celé České republice. V loňském 
roce měla společnost obrat téměř 6 miliard 
343 milionů korun, při kladném  hospodaření 
a zisku převyšujícím 6,6 milionu korun.  

S ohledem na geografické rozmístění 
v regionu  tvoří nemocnice Krajské zdravotní 
jednu páteřní  osu zdravotnických zařízení 
pro celý Ústecký  kraj, který prostřednictvím 
Krajské zdravotní, a. s., spravuje pět nemocnic 
– v Děčíně, Ústí nad Labem, Teplicích, Mostě 
a Chomutově včetně několika  specializovaných 
pracovišť v dalších místech Ústeckého kraje.  

Myšlenka propojit nemocnice v majetku 
Ústeckého  kraje do jedné společnosti měla, má 
a vždy asi  bude mít příznivce i odpůrce. Uply-
nulých deset let dává za pravdu těm, kteří v ní 
viděli přínosy a pozitiva. Jsem přesvědčen, že 
nemocnice díky spojení ve společnosti Krajská 
zdravotní fungují  lépe, jsou silnější, rozvíjejí se 
a poskytují pacientům lepší péči. A to navzdory 
tomu, že zajištovat kvalitní zdravotní péči 
v příhraničním regionu, jakým  je Ústecký kraj, 
dnes není vůbec snadné.

Krajská zdravotní stojí především na 
lidech, na práci lékařů, sester, sanitářů, 
ale třeba i pracovníků údržby, stravovacích 
provozů nebo prádelen. Snažíme se maximálně 
o to, aby jejich práce byla co možná nejlépe 
ohodnocena. V uplynulých  letech jsem spolu 
s představenstvem společnosti usiloval o to, 
aby mzdy v Krajské zdravotní stabilně rostly, 
a společnost si tak budovala pověst silného 
a solidního zaměstnavatele. Dovolím si říci, 
že se nám v tomto směru daří, mzdy lékařů  
a sester v našich nemocnicích snesou srovnání  

s dalšími zdravotnickými zařízeními a v mnoha  
kategoriích se drží v čele pomyslného žebříčku.  
Velmi dobrým partnerem nám v tomto směru 
byly odborové organizace, se kterými dokážeme 
najít společnou řeč. I odbory mají tedy podíl na 
tom, jak si Krajská zdravotní v současné době 
vede a jak daleko za uplynulých deset let došla.

Ne vše je pochopitelně dokonalé. Dluh 
na investicích  v nemocnicích, které byly 
do Krajské  zdravotní spojeny, byl a je 
nemalý a stav mnoha  objektů je stále ještě 
neradostný. Snažíme se  to změnit. Investice 
do budov i přístrojů, které  v posledních 
letech v nemocnicích i díky finanční  podpoře 
Ústeckého kraje realizujeme, nemají  v jejich 
historii obdoby. Krajské zdravotní se jen  
v roce 2015 podařilo realizovat investiční akce 
v rekordní celkové hodnotě 1,5 miliardy korun 
a pro letošek, rok 2017, činí celkový objem 
investičních aktivit 852 milionů korun. Rekon-
struujeme, a dokonce stavíme nové objekty, 
klíčové pro další rozvoj jednotlivých nemocnic 
jsou například nové operační sály v Tepli-

cích. Vše realizujeme s jediným cílem – vytvořit 
co možná nejlepší podmínky pro poskytování 
zdravotní péče pro občany Ústeckého kraje.

Ne všechno se daří dostatečně hladce 
a rychle. Narážíme na klasické problémy, se 
kterými se potýkají snad všechny nemocnice, 
ať už je to legislativa, problémy s dodavateli, 
nastavení systému financování zdravotní péče 
v České republice nebo personální proble-
matika. Překonáváme je, někdy snáze, někdy 
obtížněji. Dovolím si však říct, že převažují 
úspěchy, a je na místě jich několik vyzdvihnout. 
Jednoznačně musím jmenovat zdravotní péči 
v onkologii, její zachování a rozvoj pro občany 
našeho regionu je podle mého názoru zcela 
zásadní. Dokázali jsme tento obor v podobě 
komplexního onkologického centra udržet 

a pozvednout. Zmínit musím i rekonstrukci 
dětského pavilonu ústecké Masarykovy nemoc-
nice, díky které máme moderní pracoviště na 
špičkové úrovni. Připomenout mohu i robotic-
kou chirurgii, ve které patříme mezi pracoviště 
nejvyšší evropské i světové úrovně. A takto 
bych mohl pokračovat.  

Za deset let Krajské zdravotní, dovolím 
si říci deset úspěšných let, bych rád, jménem 
vedení společnosti, všem jejím zaměstnancům 
poděkoval. Věřím, že i budoucnost Krajské 
zdravotní a jejích nemocnic bude úspěšná 
a i nadále bude pro pacienty garancí kvalitní 
a dostupné zdravotní péče.

Ing. Jiří Novák
předseda představenstva Krajské zdravotní, a.s.

Investice byly podpořeny 
Ústeckým krajem 

 
www.kr-ustecky.cz

Opláštění objektu D v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem prochází revitalizací, 
včetně přístavby podlaží.

Vizualizace objektu D v Masarykově nemocnici 
v Ústí nad Labem.

Ing. Jiří Novák, předseda představenstva 
Krajské zdravotní, a. s.
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K Ř Í Ž O V K A Tajenka: Citát spisovatele Karla Čapka

I N Z E R C E

ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU – LESNÍ KRÁLOVSTVÍ
Dům kultury – sál, 7.10.2017, 15:00 vstupné 130 Kč (děti do 2 let zdarma)
Oblíbený pořad pro děti, které se přímo účastní představení – v sále i na jevišti.
Další na: www.minidiskoteka.cz; http://program.ksul.cz

XXI. MEZINÁRODNÍ JAZZ & BLUES FESTIVAL ÚSTÍ NAD LABEM
Národní dům, 20. – 21.10.2017, vstupné: 20.10. (pátek) 200 Kč, 
21.10. (sobota) 350 Kč, kombinované 500 Kč  

Pátek, 20.10., 20:00
MICHAEL MAYO QUARTET (USA/CZ)
THE MUH TRIO (I/CZ)
LIBOR ŠMOLDAS NEW YORK TRIO (CZ/USA)

Sobota, 21.10., 19:00
EARL THOMAS (USA)
THE DUKE ROBILLARD BAND (USA)
CLIMAX BLUES BAND (GB)
HAMBURG BLUES BAND + KRISSY MATTHEWS + MAGGIE BELL (D/GB)
Další na: http://www.jazzfestul.cz/

OZVĚNY XXI. MEZINÁRODNÍ JAZZ & BLUES FESTIVALU  ÚSTÍ NAD LABEM
Národní dům, 25.10.2017, 19:30, vstupné – bude upřesněno
V rámci Ozvěn festivalu vystoupí naši špičkoví umělci a jejich kapely: 
MARTIN KRATOCHVÍL & JAZZ Q (informace na www.martinkratochvil.com)
PŘEMEK TOMŠÍČEK SEXTET

NEŘEŽ  A LUCIA ŠORALOVÁ j.h.
Národní dům, 31.10.2017, 19:30
Slovenská šansoniérka Lucia Šoralová v spolupráci s kapelou Neřež. 
Předkapela – PŘELET MS – vítěz PORTY.

Hvězdy jazzu a blues 
navštíví ústecký festival
Mezinárodní jazzový a blueso-
vý festival bude hostit Ústí nad 
Labem. Jde o jeho již 21. ročník 
a návštěvníci se ve dnech 
20. a 21. října mohou těšit na 
bohatý program, který jim 
představí soudobou jazzovou 
a bluesovou hudbu ve všech 
jejích odstínech. A to za inter-
pretace špiček české, evropské 
i světové scény.

Festival vznikl v Ústí nad La-
bem v roce 1996 a patří k vr-

cholným přehlídkám v Čes-
ké republice i střední Evropě. 
Festival se koná v ústeckém 
Národním domě. Vstupné na 
páteční produkci je 200,- Kč, 
na sobotní 350,- Kč a na oba 
dny 500,- Kč. Předprodej je již 
zahájen a probíhá v Domě kul-
tury. Na festival volně navazují 
Ozvěny XXI. Jazz & Blues Fes-
tivalu. Které se konají 25. 10. 
a slibují další vystoupení špič-
kových jazzmanů.  gz

Nevšední dvoudenní hudební zážitek – XXI. Mezinárodní Festival Jazz&Blues Ústí nad 
Labem 2017. Koná se v Národním domě ve dnech 20. a 21. října 2017. foto: roman häusler MC
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AGC získala další ekologické ocenění, 
nově pro izolační skla Thermobel

Světový výrobce plochého 
skla AGC Glass Europe, 
jehož součástí je teplická 
sklárna, pokračuje v plnění 
svých závazků zaměřených 
na trvalé zlepšování výroby 
a kvality svých výrobků.

Dlouhodobým cílem společnosti je vyvíjet 
nové výrobky s lepším výkonem z hle-
diska ochrany životního prostředí, po 
celou dobu jejich životnosti, včetně fáze 
recyklace a zavádět výrobní postupy, 
které napomáhají zachování životního 
prostředí tím, že používají ty nejčistší 
technologie, které jsou v současné době 
k dispozici.

V letošním roce byla oceněna izolační 
skla, která společnost vyrábí pod znač-
kou Thermobel. V rámci programu 
„Cradle to Cradle CertifiedTM Products“ 
je prováděno ekologické hodnocení celé-
ho životního cyklu výrobků. Základní fi-
lozofie spočívá  v tom, že každý materiál, 
jehož „život“ v jednom výrobku skončí, 
lze použít pro vytvoření jiného výrobku. 
Získání certifikátu vyžaduje, aby výrobky 
splňovaly přísná kritéria v pěti kategori-
ích týkajících se ochrany zdraví a život-
ního prostředí.

Posuzování izolačních skel se týká 
mnohem většího počtu kritérií než je 
tomu u jiných sklářských výrobků, proto-
že hodnocení zahrnuje kromě samotné-
ho skla také všechny komponenty, které 

izolační dvojskla nebo trojskla obsahu-
jí, jako jsou rámečky, tmely apod. Velmi 
náročné a důkladné posuzování všech 
aspektů výrobků i samotné výroby bylo 
oceněno bronzovou úrovní.

AGC je první a jediný výrobce skla na 
světě, který získal certifikát Cradle to 
Cradle CertifiedTM a nabízí dnes nejširší 
portfolio produktů s certifikáty na úrov-
ni Silver nebo Bronze. V minulých letech 
získala AGC certifikáty pro své základ-

ní plavené sklo float, dále skla s funkč-
ními povlaky, které využívají solární zis-
ky nebo naopak chrání proti přehřívání. 
Ze skel, která lze použít v interiéru jsou 
bronzovou úrovní oceněny škály dekora-
tivních skel Lacobel/ Matelac, Lacobel T/ 
Matelac T, Matelux a zrcadla Mirox. Stří-
brné úrovně dosáhla škála vrstvených 
bezpečnostních skel Stratobel/ Stratophone. 
Více o výrobkové škále najdete na 
www.agc-yourglass.com.  pr

Foto: © AGC Glass Europe
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Nejlepší dřevorubci změří síly 
v ústeckém letním kině
Čtvrtek 28. září 2017 (12:30–18:00), Letní kino 
Ústí nad Labem, VI. ročník FESTIVAL DŘEVA, s nej-
větší dřevorubeckou show v severních Čechách.
I letos, na konci září, proběhne 
v rámci šestého ročníku akce FESTIVAL 
DŘEVA souboj nejlepších sportovních 
dřevorubců ČR, včetně vicemistra světa 
Martina Komárka. Soutěžit se bude 
v šesti tradičních disciplínách: Spring- 
board, STIHL Stock Saw, Standing 
Block Chop, Single Buck, Underhand 
Chop a Hot Saw.

Pro FESTIVAL DŘEVA, který se opět 
uskuteční v areálu Letního kina, byl 
trochu netradičně stanoven termín 
dne Státního svátku, čtvrtek 28. září. 
Příjemně strávený rodinný den, kdy si 

každý člen rodiny najde „to své“.  Fandě-
ní a adrenalin s dřevorubci, ale i spoustu 
poznání u zábavně naučných expozic 
Lesů ČR „CESTA DO LESA“ a lesní 
pedagogiky Vojenských lesů a statků ČR 
„UČÍME SE O LESE“.  Nejmenší se mohou 
podívat na pohádku oblíbeného Sváťova 
Dividla a vyřádit se v lunaparku.

Akci doprovodí dřevosochaři, výrobci 
dřevěných hraček, keramiky, dráteníci 
a prezentace zahradní a lesní techniky. 
Vstup na FESTIVAL DŘEVA v Ústí nad 
Labem je ZDARMA.

Více na www.festivaldreva.cz

Keplerova, Husova, Družstevní, Příkopy, 
Janáčkova, Jungmannova 
dne 21. 9. 2017 od 7:00 do 16:00

Bratří Čapků, Ve Stromkách, Rembrandtova, 
Kosmova (od Bří.Čapků k Všebořické) 
dne 22. 9. 2017 od 7:00 do 16:00

Mlýnská, Železná, U Tonasa, Vodařská 
dne 25. 9. 2017 od 7:00 do 16:00 

Střížovická, Lesní cesta, Gočárova, V Zátiší, 
V Přírodě dne 26. 9. 2017 od 7:00 do 16:00

Na Stráni, Na Výrovce, Na Spálence od 
Střížovické po Štefánikovu, Wolkerova, 
V Osadě, Na Drahách 
dne 27. 9. 2017 od 7:00 do 16:00

Na Spálence od Střížovické ke koupališti, 
U Koupaliště, Cestička, Černá cesta, Na 
Okraji, Na Drahách od x Na Spálence ke 
Klíšské dne 2. 10. 2017 od 7:00 do 16:00 

Karoliny Světlé, U Pivovarské zahrady, 
Křižíkova, Na Vinici, V Doubravě, Hřbitovní, 
Na Náspu, Na Sklípku 
dne 3. 10. 2017 od 7:00 do 16:00  

Presslova, Sienkiewiczova, Hornická, Červený 
Vrch, Stará (trasa MHD) 
dne 4. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Králova výšina, Pod školou, Malátova, 
Lisztova, Ženíškova, Hollarova, Stříbrnické 
nivy dne 5. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

17. Listopadu, Plynárenská, Dukelských 
hrdinů dne 6. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Svojsíkova, Gagarinova, Šrámkova – 
parkoviště p. č. 176/206, 215, 200 
dne 9. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Maková, Šípková, Zvonková, Stavbařů, 
parkoviště Stavbařů p. č. 4949/372, 508 
dne 10. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Ovocná, Višňová, Švestková, parkoviště 
nad Meruňkovou p. č. 4949/447, Ořechová, 
Meruňková, Ladova 
dne 11. 10. 2017 od 7:00 do 16:00 

Na Ovčárně, Herecká, Werichova, Špálova, 
Voskovcova, Burianova, Marvanova, Muchova 
dne 12. 10. 2017 od 7:00 do 16:00 

Emy Destinové, Koněvova, Stará od 
Masarykovy po Na Spojce 
dne 16. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

SNP, Ve Smyčce, Veleslavínova, Hoření od 
SNP po Důlce 
dne 17. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Hillarova, Ivana Olbrachta, Obránců míru, 
Odříčkova, Mošnova, Hilbertova 
dne 18. 10. 2017 od 7:00 do 16:00 

V Jámě, U Remízy, Za Vozovnou, Baráčnická, 
V Podhájí, Vinařská (v sídlišti) 
dne 19. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Oblá, Glennova, parkoviště Maková (p. č. 
4949/335), Větrná 
dne 23. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Jana Zajíce, V Klidu 
dne 24. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Na Vyhlídce, Elišky Krásnohorské, 
Bělehradská, Dvořákova, Na Schodech 
dne 25. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Na Kohoutě, Dukelských hrdinů 
dne 26. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Školní, Návětrná, Kapitána Nálepky, 
Vojnovičova, Kapitána Jaroše, 
dne 30. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Kosmonautů, Kosmova, Jožky Jabůrové, 
Nedbalova, Rembrandtova 
dne 31. 10. 2017 od 7:00 do 16:00

Č I Š T Ě N Í  K O M U N I K A C Í

Festup o tom, jak vydělat na internetu, i neúspěších úspěšných
Umělá inteligence a internet věcí, samoři-
ditelná auta, a čím se budou „za volantem“ 
bavit řidiči, anebo jak se vydělává na 
internetu, online hrách a sociálních sítích, 
o tom bude již druhý ročník festivalu 
startupů Festup, který se koná 4. října 
v prostorách UJEP a pořádá jej Inovační 
centrum Ústeckého kraje. Na večer téhož 
dne pak do ústeckého Hraničáře sezvalo 
pět úspěšných, aby v celosvětově popu-
lárním formátu Fuckup Night vyprávěli 
o svých selháních a průšvizích.

Inovační centrum Ústeckého kraje osla-
ví 4. října 2. výročí svého vzniku hned 
třemi akcemi na podporu a motivaci 
k podnikání. Hned z rána v 8.30 zahájí ve 
vědecké knihovně UJEP motivační Snídaní 
šampionů Junior, jejímž hostem bude za-
kladatel úspěšného kavárenského řetězce 
Lagarto Jan Hawelka. Ten účastníky na-
ladí na již druhý ročník festivalu startupů 
Festup, který začne od 10.00 v prostorách 
nedalekého Multifunkčního centra Uni-
verzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na 
Labem. Festival bude na téma, jak se vy-
dělává na síti – internetu a sociálních sí-
tích – a jaká je jejich budoucnost.

Umělá inteligence, nejznámější český youtuber 
a auta bez řidiče
„Účastníky Festupu čeká hned několik 
zajímavých hostů – o umělé inteligenci 
bude mluvit například zástupce firmy IBM 
David Kadleček, rub i líc vydělávání na 
druhé nejpoužívanější sociální síti světa 

ukáže jeden z nejúspěšnějších českých 
youtuberů Jirka Král, v sekci věnované 
podnikání žen přivítáme jednu z prů-
kopnic a propagátorek žen v IT byznysu 
Ditu Přikrylovou a zástupce společnosti 
Valeo přiveze na půdu univerzity ukázat 
samořiditelné auto,“ snaží se nalákat 
Tereza Váňová, která má v ICUK pořádání 
festivalu na starosti.

Program festivalu nebude plný jen zají-
mavých hostů a přednášek, ICUK ve spolu-
práci s Českou spořitelnou připravil soutěž 
podnikatelských nápadů.

„Jedinci i studentské týmy si budou 
moci otestovat, zda by jejich nápad uspěl 
v reálném podnikání. Bude to ‚bojovka‘, 
kde budou své nápady pilovat podle dopo-
ručení těch nejzkušenějších, shánět si pro 
ně body od prvních zákazníků a budou se 
snažit přesvědčit i investora. Ty nejlep-
ší si pak stáhneme do našeho podnikatel-
ského inkubátoru,“ říká Tereza Váňová 
z Inovačního centra.

Celý program festivalu lze najít na 
www.festup.cz. 

Selhání a průšvihy úspěšných
Na večer 4. října přichystalo Inovační 
centrum další celosvětově velmi oblíbený 
pořad, a sice Fuckup Night. Večer, v němž 
o svých selháních a neúspěších s nadhle-
dem a humorem vyprávějí úspěšní lidé. 

Pozvání tentokrát přijali například Jana 
Zielinski, zakladatelka a ředitelka nejú-
spěšnější středoevropské designové pře-
hlídky Designblok, o svůj fuckup se podělí 
Jan Straka z veleúspěšného startupu Clever 
Minds, který nedávno udělal díru do světa 
s promyšlenými designovými diáři, anebo 
třeba dvojice kadaňských studentů Jakub 
Jan Fiala a Ondřej Kočan, které nebavily 
současné učebnice angličtiny a tak si udě-
lali vlastní, a získali za ni spoustu cen i za-
řazení do žebříčku nejlepších evropských 
inovátorů. Úplný seznam hostů najdete na 
webu www.icuk.cz. 

„Smyslem večerů Fuckup Night je uká-
zat, že selhání patří k životu i podnikání 
a netřeba se ho bát. Je ale důležité se z něj 
poučit. Ti nejúspěšnější z nich jich mají 
za sebou často i více,“ dodává na závěr 
Tomáš Siviček, ředitel Inovačního centra 
Ústeckého kraje. Večer Fuckup Night za-
číná 4. října od 19.00 v ústeckém Veřej-
ném sále Hraničář, kde lze rovněž koupit 
vstupenky.

Mediálním partnerem festivalu jsou 
Žít Ústí a Žít Teplice.  zt
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I N Z E R C E

Spirála poskytuje pomoc a podporu osobám v krizi v Ústí nad Labem od roku 2000. 
Komu pomáhá? Osobám, které nechtějí být samy ve své těžké životní situaci. Zažívají 
partnerskou krizi, řeší konflikty v rodině či na pracovišti. Dále nabízí pomoc osobám, 
které se ocitly v dluhové pasti. Mají výchovné problémy s dětmi nebo mladistvými, 
nedaří se jim spolu komunikovat. Zažily tragickou či nenadálou událost, jakou je 
autonehoda, onemocnění, smrt někoho blízkého, anebo se staly obětí trestného činu. 
Konzultace je možná bez objednání nebo po telefonu na čísle 475 603 390 nebo 
na e-mailu: mail@spirala-ul.cz

I N F O

Bazar ve Skoroticích
Máte doma oblečení, které nenosíte a je vám ho líto vyhodit? 
Sdružení Spirála zve na Skorotický bazárek, který se uskuteční 
21. září od 15:00 do 17:00 hodin. Burza oblečení, obuvi a dalších 
věcí se bude konat u sídla sdružení Spirála, K Chatám 2. 
Zařízení si budete moci také prohlédnout.  zu
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20. 9. : Klíše / Klíšská (mezi Jateční a Londýnskou), 
Mezidomí, Na Vlnovce, U Městských domů
21. 9.: Předlice / Beneše Lounského, Boženy 
Němcové, Černá cesta, Dostojevského, Hrbovická, 
Husitská cesta, Chabařovická, Jateční, Jiráskova, 
K Vavřinečku, Kekulova, Komenského, Konečná, 
Mahenova, Majakovského, Marxova, Náměstí Prokopa 
Velikého, Na Luhách, Na Nivách, Na Vantrokách, 
Okresní silnice, Palackého, Pětidomí, Prostřední, 
Průmyslová, Řeháčkova, Sklářská, Školní náměstí, 
Škroupova, Textilní, Tovární, U Jeslí, U Kolejí, 
U Lanovky, U Vlečky, ulice Práce, Za Válcovnou
25. 9. : město ul. Stará a do ní ústící ulice/ Emy 
Destinové, Hornická, Koněvova, Na Ladech, Na 
Spádu, Na Výsluní, Stará
26. 9.: město a Skřivánek /Červený vrch, Králova 
výšina, Presslova, Sienkiewiczova, Údolní, V Kutišti, 
V Lukách, V Pískovně, Ve Strži, Bělehradská (mezi 
Hilarovou a Malátovou), SNP, Veleslavínova
27. 9.: Skřivánek / Elišky Krásnohorské (mezi Hoření 
a Malátovou), Hanzlíčkova, Hilarova, Hilbertova, 
Hollarova, Hoření, Ivana Olbrachta, Malátova, 
Mošnova, Lizstova, Obránců míru, Ondříčkova, Pod 
Školou, Stříbrnické nivy, Ve Smyčce, Ženíškova
2. 10.: město mezi ul. Důlce, Hoření, Londýnská, 
Panská a Revoluční / Bělehradská (mezi Hilarovou 
a Velkou Hradební), Bratislavská, Brněnská, Dlouhá, 
Důlce, Dvořákova, Elišky Krásnohorské (mezi 
Bělehradskou a Hoření), Horova, Hrnčířská, Lidické 
náměstí, Londýnská, Masarykova (mezi Londýnskou 
a Revoluční), Mírové náměstí, Na Schodech, 
Prokopa Diviše, Revoluční (od Mírového Náměstí 
k Masarykova)
3. 10.: město-centrum - Hostovice / Bílinská, 
Fabiána Pulíře, Fibichova, Hradiště, Malá Hradební, 
Moskevská, Na Vyhlídce, Pařížská, Předmostí, 
Revoluční (od Masarykova směrem do Předlic), 
Rooseveltova, Solní stezka, Stroupežnického, 
Střelecká, Špitálské náměstí, U České besedy, 
U Chemičky, U Nádraží, Vaníčkova, Velká Hradební, 
Winstona Churchilla, Zámečnická, Žižkova a celé 
Hostovice : Arbesova, Hospodářská, Hostovická, 
K Cízovi, Ke Hřišti, Ke Kovářovi, Na Úpadě, Na 
Větruši, Na Výhledech, Pod Svahem, Rozmezí, 
Sokratova, Sousedská, V Besídkách, Ve Štěpnici
4. 10.: město od železničního mostu směrem na 
Vaňov a Vaňov / Brzákova, Čajkovského, Dětská, 
Goethova, Jachtařů, K Prameni, K Přejezdu, Kruhová, 

Mařákova, Mozartova, Myslivečkova, Nebeské 
Schůdky, Olympijských Vítězů, Pavla Stránského, Pod 
Vrchem, Pod Vrkočem, Potoční, Pražská, Rybova, 
Skalní, Spojka, Vaňovská, Veslařů, Ve Stráni.
5. 10.: Střekov, od Národního oboje směrem 
na Děčín / Děčínská (jen k ulici K Loděnici), 
Hviezdoslavova, Mánesova, Národního odboje, 
Rybářská, Varšavská (od Národního odboje 
k Mariánskému mostu), Zeyerova, Žukovova, 
K Loděnici, Farská Louka
9. 10.: sídliště Kamenný vrch / Kamenná, Nová
10. 10.: Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem 
na Děčín / Bří Mrštíků, Českých bratří, Jeseninova, 
Kojetická, Poděbradova, Poslední cesta, Rubensova, 
Škrétova, Truhlářova, U Krematoria
11. 10.: Střekov, od ul. Kojetická směrem na Novou 
Ves / Do Kopečka, Dykova, Kubelíkova, Marie 
Hubnerové, Matěje Kopeckého, Na Hřebence, Na 
Rozhledu, Na Zákrutu, Novosedlické náměstí, 
Novoveská, Stoupačka, Švabinského, U Lesa, 
V Třešňové aleji
12. 10.: Střekov, pod tratí od Národního odboje 
směrem na Litoměřice / Kozinova, Kramoly, 
Na Pile, Pionýrů, Raisova, Střekovské nábřeží, 
Sukova, Těšínská, Tomáše ze Štítného, Třebízského, 
U Stanice, Varšavská (mezi Národního odboje 
a Žukovovou), Železničářská
16. 10.: Střekov, nad tratí od ul. Žukovova směrem 
na Litoměřice / Barrandova, Dobrovského, Karla 
IV., Kollárova, Máchova, Kořenského, Myslbekova, 
Purkyňova, Puškinova, Riegrova, Rozkošná, 
Šafaříkovo náměstí, V Zeleni
17. 10.: Střekov, nad ul. Karla IV. směrem ke hradu / 
Ke Hradu, Ovčácká cesta, Sokolská, Tolstého
18. 10.: Střekov, Osada za hradem / Březová, 
Jasanová, Koperníkova, Litoměřická, Malířský 
koutek, Na Čihadle, Na Zacházce, Průchodní, 
Slunečná, Svatojiřská, Topolová, Tizianova, U Řeky, 
V Ohybu
19. 10.: Brná / Azalková, Doerellova, Hvozdíková, 
Jabloňová, Jetelová, Karafiátová, Kladenská, Kolmá, 
Lázeňská, Malá, Marušky Kudeříkové, Mečíková, 
Na Rybárně, Pod Ostrým, Pod Rezervací, Průjezdní, 
Rodinova, Sebuzínská (mezi Slunečnou a Jitřní), 
Šeříková, U Lesíka, U Ráje, Vodárenská, Wagnerova, 
Zelené údolí, Zlatá stezka (mezi Slunečnou a Jitřní)
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